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Η ΒΙΒΛίΟΘΗΚ 

ΙΔΡΥΣΗ 
Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύθηκε 

το 1845. Τότε η Βουλή ψήφισε τον 
Κανονισμό της που οτο άρθρο 98 
προέβλεπε το διοριομό αρχειοφύλακα 

' και βιβλιοφύλακα. 
Στο μακρό βίο της Βιβλιοθήκης της 

Βουλής είναι έκδηλη η αδιάκοπη φρο
ντίδα των υπηρεσιών της για τη διαφύ
λαξη και την αξιοποίηση της πνευματι
κής παραγωγής του τόπου. Ξεκινώντας 
με 300 μόνο τόμους βιβλία, η Βιβλιοθή
κη αυτή οργανώθηκε με τον καιρό σε 
μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. 
Έτσι σήμερα, εκτός από το πολύτιμο 
ιστορικό Αρχείο της και τις σπάνιες 
εκδόσεις, διαθέτει 1.200.000 τόμους 
ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, που 
καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλά
δους της γνώσεως. 
ΣΤΕΓΑΣΗ 

Η Κεντρική βιβλιοθήκη στεγάζεται 
από το 1934 στο κτίριο του Κοινοβου
λίου, στο δεύτερο όροφο των Παλαιών 
Ανακτόρων (Πλατεία Συντάγματος). 

Το κτίριο αυτό κατασκευάσθηκε το 
1842 για ανάκτορο του Όθωνα, με 
σχέδια του αρχιτέκτονα Φρ. Γκαίρτνερ, 
και εδώ ο Όθωνας αναγκάσθηκε να 
παραχωρήσει το Σύνταγμα του 1844. 
Το ίδιο μέγαρο χρησιμοποιήθηκε για 
ανάκτορο και του Γεωργίου Α ' μέχρι το 
1909. 

Το 1926, δυο χρόνια μετά την 
ανακήρυξη της Δημοκρατίας, αποφασί
σθηκε η μετατροπή του σε μέγαρο του 
Κοινοβουλίου, έργο που ανέλαβε ο 
αρχιτέκτονας Αντώνιος Κριεζής. Το 
1934 εγκαταστάθηκε σ' αυτό η Γερου
σία και η βιβλιοθήκη, και το 1935 η 
Βουλή, 

Το 1928 ο εθνικός ευεργέτης Εμ
μανουήλ Μπενάκης αγόρασε και χάρι
σε στο Δημόσιο τη βιβλιοθήκη του 
Γιάννη Ψυχάρη με πάνω από 32.000 
τόμους βιβλία και πολλές σπάνιες 
εκδόσεις. 0 Μπενάκης, για να στεγά
σει τη δωρεά του, φρόντισε να κτισθεί 
κατάλληλο κτίριο (δίπλα στο Μέγαρο 
της Παλαιάς Βουλής), που αποτέλεσε 
παράρτημα της Κεντρικής βιβλιοθήκης 
και ονομάσθηκε τιμητικά Μπενάκειος 
Βιβλιοθήκη. 

τ"\ η Α Γχ * 

ΠΤΤΊ V r Λ Λ Π f i f l ^ΤΓττ'ΤΤ^ 

Η ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩ 

-'->*£'.' * . i > V . · * ' * . ·« ·•'••• 

, .-—*· --"—*^· Ί\."±ΐ^ϋ--*——^ΐ^^ΐΐΓι * , ,' ~~ uvwja*<'9jkwRT" '*" • fcs'v^'i.'.'i^f-ir· 

te^^r^Sf*. -'ί'}*.';Vj»-jr"i'""yM^^1^^ir^'^^"-^-ig!?J^f¥,1^7r:^s*i· 

Γ & & & ^ ^ ~ · ^ ^ ^ 

te^^RimiiiEi 
1 't<B>BKi?iSjKTvt'*-'-i'.*·.**'»-•'ι*: -:; lVh'n^^' '*^ iV'-A'-V»* 'i^i-'i£iί'·ί^"^ >-- ' " ^ ' KX^s~&\il'• -•-*^?"/ ,- |J1 i \ ;2ί" '' 

, Ζττ? Μπενάκείο στενάσθηκαν o< δω
ρισμένες ιδιωτικές βιβλιοθήκες και 
ορισμένα από τα τμήματα των βιβλίων 
της Κεντρικής. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Με τη φροντίδα του Κοινοβουλίου, 
άνδρες που είχαν διαπρέψει στην 
επιστήμη και στα γράμματα ορίσθηκαν 
κατά καιρούς Βιβλιοφύλακες, Έφοροι 
και Διευθυντές της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής. Αυτό βοήθησε τις υπηρεσίες 
της βιβλιοθήκης ν* αναπτύξουν επι· 

Ι 

στημονική και οργανωτική δραστηριό
τητα χρήσιμη στο ερευνητικό έργο των 
αναγνωστών. Πρώτος βιβλιοφύλακας 
της βιβλιοθήκης ορίσθηκε ο Γεώργιος 
Τερτσέτης (1846-74), ο αγωνιστής και 
λόγιος (από τον κύκλο του Διονυσίου 
Σολωμού), αλλά κυρίως ο δικαστής 
που, μαζί με τον Αλ.Πολυζωίδη, αρνή
θηκε να υπογράψει την καταδίκη σε 
θάνατο, από το μοναρχικό καθεστώς, 
του ήρωα της Επαναστάσεως Θεοδώ
ρου Κολοκοτρώνη. 

0 Τερτσέτης παρέμεινε στη θέση 
αυτή ως το θάνατο του και ανέδειξε. 
με την αγάπη, τις γνώσεις, το κύρος 
και την εργατικότητα του, τη βιβλιοθή
κη σε πνευματικό λίκνο της εποχής. 

Διάδοχος του Τερτσέτη ήταν ο 
ποιητής Γεώργιος Παράσχος. Τη μεγά
λη όμως ώθηση στην οργάνωση της 
την έδωσε ο 3ουλευτής Αττικής Τιμο-
λέων Φιλήμων, που ορίσθηκε Έφορος 
77 (ς βιβλιοθήκης το έτος 1875. Αα-

jMIBjgjfiljjjj^^ 
~*---'^*>Ote*^&**^.L£Ml2Z^^^ 

!Ν ΕΛΛΗΝΩΝ 

1 '.Ί . . . ' ί , '"p.-

Ji · · fctB_.l-fi|^e 

g 

μπρος νομικός, με πνευματική δράση, 
ο Φιλήμων προσέλαβε το Παναγιώτη 
Καλογερόπουλο για την ταξινόμηση 
των βιβλίων, ζήτησε από τις Κυβερνή
σεις των ευρωπαϊκών χωρών και της 
Αμερικής να στείλουν βιβλία και ανέ
θεσε την οργάνωση της βιβλιοθήκης 
στο Νικόλαο Πολίτη, που είχε κάνει 
λαμπρές σπουδές στο εξωτερικό. Ο 
Πολίτης χρησιμοποίησε το σύστημα 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Μονά
χου, που το προσάρμοσε στις ανάγκες 
της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 

Η Βουλή, με τον Έφορο που 
. διόριζε, ασκούσε την επονηεία της 
βιβλιοθήκης. Από τότε που καταργήθη
κε ο θεσμός του Εφόρου (1911) την 
εποτττεία ασκεί Εφορευτική Επιτροπή 
από Βουλευτές. 

Μετά το Γεώργιο Τερτσέτη (184β-
1874) και τον Παναγιώτη Καλογερό
πουλο (1875-1932), Διευθυντές στη 
Βιβλιοθήκη της Βουλής έγιναν ο Βασί
λειος Ραζής (1932-1935), ο Νικόλαος 
Βέρρος (1935-1955)> ο Σταύρος Σκο-
πετέας (1955-1958), ο Αλκιβιάδης 
Προβατάς (1958-1969), ο Ιωάννης Πα-
παοικονόμου (1970-1974), ο Σπυρίδων 
Μουρελάτος (1974-1975), η Ντινα Αι
λιανού - Τσίγκου (1975-1980) και Π 
Μαρία Αναστασοπούλου - Μπουγά-
τσου (1980 -)-
ΔΩΡΗΤΕΣ 

i f η Σημαντικά βοήθησαν την ανάπτυξη 
της βιβλιοθήκης γνωστοί πολιτικοί άν-
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θρωπο/ των γραμμάτων, συχνά οι οικο
γένειες τους που δώρισαν ή κληροδό
τησαν ο' αυτή την προσωπική τους 
βιβλιοθήκη και αρχειακό υλικό. 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Η βιβλιοθήκη εντάσσεται στη λει
τουργία του Κοινοβουλίου. Το Σύνταγ
μα (άρθρο 65 παρ. 6) προβλέπει ότι ο 
Κανονισμός της Βουλής καθορίζει και 
την οργάνωση του προσωπικού της. 

Στον Κώδικα Κανονισμού εργασιών 
της Βουλής (άρθρο 25, ΦΕΚ 238/Ά/75) 
ορίζεται όπ ο Πρόεδρος του Σώματος 
προΐσταται στις υπηρεσίες της Βουλής 
και ότι συγκροτεί Εφορευτική Επιτροπή 
της βιβλιοθήκης, από τους τρεις κο
σμήτορες και τέσσερις ακόμη βουλευ
τές. 

Ειδικός Κανονισμός ρυθμίζει την 
εσωτερική λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής (άρθρο 53 αν . 554/68 
ΦΕΚ 219/Α/68 απόφ. Πρωθυπουργού 
1&11/7Π και 9 ^ 4 ^ / 7 7 CbFK *SQfi/70 και 

878/Β/71). 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι 
γενική. Σαν βιβλιοθήκη όμως που εξυ
πηρετεί ιδιαίτερα τα μέλη του Κοινο
βουλίου πλουτίζεται κυρίως με συγγρά-
ματα σχετικά με τις πολιτικές, κοινωνι-
iss?r* tcni riikTivm ιικΡΓ ΡΠΜΤΓΤΊΙΙΡΓ' τα 

δίκαιο και την ιστορία. 
Διαθέτει την πιο πλούσια συλλογή 

από ελληνικές εφημερίδες, όλη τη 
σειρά της Εφημερίδος της Κυβέρνησε-
ως, τα επίσημα Πρακτικά της Βουλής 
και της Γερουσίας και ακόμη μεγάλη 
συλλογή από επίσημες εφημερίδες 
ξένων κρατών και πρακτικά ξένων κοι-
νοβουλιων. 

Λ ' Τ 1 _-. .. \ Λ . . Διασώζει τα πρωτότυπα των ελληνι-
κων Συνταγμάτων, τα πρωτοκολλά ορ-
κωμοσιας Βασιλέων και Προέδρων Δη-
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μοκρατιας, καθώς και άλλα ιστορικά 
έγγραφα. 

Στο Αρχείο της, εκτός από 400 
περίπου χειρόγραφους κώδικες η κα
τάστιχα (που το σύντομο κατάλογο 
τους έχουν κάνει ο Σ. Λάμπρος και ο Κ. 
Κονόμος), περιλαμβάνει και 50 περί
που ογκώδεις φακέλους με αρχειακό 
υλικό, λυτά έγγραφα, δημόσια και ιδιω
τικά, από την περίοδο της Επαναστάσε
ως, διάφορες συλλογές (αρχείο του 
Ρώσου φιλέλληνα Πετρώφ κλπ.), σπά
νιες εκδόσεις, χάρτες, χαλκογραφίες 
και σφραγίδες με τις υπογραφές των 
αγωνιστών του 1821. 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Τα βιβλία είναι ταξινομημένα κατά 

το σύστημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
του Μονάχου, τροποποιημένο ώστε να 
καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης 
βιβλιοθήκης με την ιδιομορφία της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής. 

Τα βιβλία ταξινομούνται κατά επι
στήμες (που χαρακτηρίζονται με γράμ
ματα του αλφαβήτου) και κλάδους 
επιστημών (που χαρακτηρίζονται με 
αριθμούς), π.χ. η Νομική χαρακτηρίζε
ται με το γράμμα Ι και το Αστικό Δίκαιο 
με τον αριθμό 5. Έτσι, τα βιβλία του 
Αστικού Δικαίου χαρακτηρίζονται με το 
15. 

Κάθε βιβλίο που εισάγεται στη 
βιβλιοθήκη καταγράφεται στο αρχείο 
καταλογογραφείται και τοποθετείται 
στα βιβλιοστάσια της Κεντρικής και της 
Μπενακείου βιβλιοθήκης. 
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ΔΕΛΤΙΟΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣ 
Για κάθε βιβλίο συντάσσεται ένας 

αριθμός δελτίων, που τοποθετούνται 
στους δελτιοκαταλόγους της βιβλιοθή
κης. Λειτουργούν δελτιοκατάλογοι κα-
τα συγγραφέα, υεμα και επιστήμες. 
Στα δελτία των βιβλίων που δεν έχουν 
συγγραφέα αναγράφεται ο μεταφρα-
στης, ο εκοοτης η μόνον ο τιτΑος. Αν 
κριθεί σκόπιμο, συντάσσονται δελτία 
και με άλλα βοηθητικά στοιχεία. Τα 
δελτία του δελτιοκαταλόγου είναι το
ποθετημένα με απόλυτη αλφαβητική 
σειρά, σύμφωνα με το λατινικό αλφάβη-
70. 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Η Κεντρική βιβλιοθήκη περιλαμβά

νει τις εξής κατηγορίες εντύπων: Εγκυ
κλοπαίδειες, Περιοδικά συγγράματα, 
Φιλολογία, Ιστορία, Γεωγραφία (και αρ
χείο ελληνικών χαρτών), Σύμμικτα ιστό-" 
ρικά, σπάνιες προεπαναστατικές Εφη
μερίδες, Πολιτική επιστήμη, Νομική 
επιστήμη. Ακόμη, όλη τη σειρά της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, των 
Πρακτικών της Βουλής, της Γερουσίας 
και εκδόσεις ξένων κοινοβουλίων. 

Σε ιδιαίτερες αίθουσες της, φυλάσ-
σσονται αρχέτυπα, παλαιότυπα και σπά
νια βιβλία, κειμήλια, πρωτότυπα Συ-
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ν7ανμά7ων, χειρόγραφοι κώδικες και 
λυτά έγγραφα. 

ΠΛΟΥΤΙΣΜΌΣ 
Η αύξηση των εντύπων της βιβλιο

θήκης πραγματοποιείται: α) με την 
υποχρεωτική κατάθεση κάθε εντύπου 
που εκδίδεται στην Ελλάδα β) με την 
αγορά ξενόγλωσσων κυρίως βιβλίων 
και περιοδικών σχετικών με τις βασικές 

της συλλογές (κοινοβούλιο, δίκαιο, ι
στορία κλπ.) καθώς και εφημερίδων γ) 
με ανταλλαγές των εκδόσεων των 
Βουλών δ) με δωρεές. 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για ό
λους κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 9 
το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Το 
απόγευμα η Κεντρική είναι ανοικτή 
(από τις 6 μόνο για τους βουλευτές και 
ειδικούς ερευνητές) και εξυπηρετεί το 
Κοινοβούλιο όσο διαρκούν οι συνέδρια-

Ι ψ 

σεις του. Η Μπενάκειος είναι ανοικτή 
το απόνευαα από TIC 6 ωο TIC 8 30 

Τα αναγνωστήρια της βιβλιοθήκης 
διαθέτουν 300 θέσεις αναγνωστών και 
εξυπηρετούν καθημερινά πλήθος έλ
ληνες και ξένους μελετητές. 

Δανεισμός. Επιτρέπεται ο εξωτερι
κός δανεισμός βιβλίων με ορισμένους 
όρους. Δεν δανείζονται σπάνια έντυπα 
και χειρόγραφα, βιβλία που υπάρχουν 
σε ενα μονό αντίτυπο, λεξικά, χάρτες, 
εφημερίδες, περιοδικά και Πρακτικά 
της Βουλής. Επίσης παρέχονται και 
<οω το τ υ rr/cc 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

„Τια να διευκολύνεται το έργο της 
Βουλής αλλά και των ερευνητών απο
δελτιώνεται συστηματικά (1920 και ε-
ξής), για τους σημαντικότερους νο
μούς και διατάγματα, η Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

"Ακόμη, αποδελτιώνονται ορισμένα 
νομικά περιοδικά και, για τα σημαντικά 
θέματα, ο ημερήσιος τύπος. Γίνεται 
προσπάθεια, επίσης, για συλλογή τεκ
μηρίων από τη σύγχρονη πολιτική ιστο
ρία της χώρας και για τη δημιουργία 
σχετικού φωτοαρχείου και μαγνητοται-
νιοθήκης. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σ7ον επιστημονικό τομέα η προ
σφορά της Βιβλιοθήκης εκδηλώνεται 
με τις εξής δραστηριότητες: 

α) Με την έκδοση καταλόγων εισα
γομένων βιβλίων και περιοδικών, κατά-
9 * 

λόνων ελληνικών εφημερίδων, από την 
Επανάσταση ως τις μέρες μας, καθώς 
επίσης και με καταλόγους παλαιών και 
σπάνιων βιβλίων της βιβλιοθήκης. 

β) Με τη δημοσίευση εγγράφων 
στα «Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενε
σίας» (κυκλοφόρησαν 14 τόμοι). Στη 
σειρά αυτή δημοσιεύονται κείμενα ε-
παναστατικής περιόδου ως την άφιξη 
του Όθωνα, από το Αρχείο της βιβλιο
θήκης, με πολύτιμο υλικό για την 



Η Βιβλιοθήκη^της Βουλής των Ελλήνων 

κατανόηση της οικονομικής και δημο
γραφικής καταστάσεως στο ξεκίνημα 
του νεοελληνικού κράτΰυς. Το ονομα
τολογικό, τοπωνυμικό και γλωσσολογι
κό υλικό που διασώζεται α' αυτά τα 
κείμενα βοηθάει ακόμη στην κατανόη
ση της πολιτιστικής και κοινωνικής 
ιστορία της εποχής. 

γ) Με την τεκμηρίωση και παροχή 
πληροφοριών σε ελληνικά και ξένα 
ιδρύματα και σε ιδιώτες και με τη 
δημοσίευση ειδικών βιβλιογραφιών, ό-> 
πως είναι η «Μακεδόνικη βιβλιογρα
φία» του Ρώσου Ιωάννου Πετρώφ, που 
Θα εκδοθεί σύντομα. 

δ) Με την ανάπτυξη σχέσεων με 
επιστημονικά ιδρύματα, με βιβλιοθή
κες άλλων κοινοβουλίων και με διε
θνείς οργανισμούς και με την ανταλλα
γή των εκδόσεων της Βουλής και της 
Βιβλιοθήκης. 

* • 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Δραστηριοποιούμενη στον τομέα 

των συνεδρίων και εκθέσεων η βιβλίο-
θήκη πήρε μέρος τελευταία στκ^ακο-
λουθες εκδηλώσεις: στη συνάντηση 
εμπειρογνωμόνων των ευρωπαϊκών 
κοινοβουλίων για βιβλιοθήκες, για τεκ-
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μηριωση κ.λ,π. (1977, Λουξεμβούργο), 
(1982, Βρυξέλλες), στην έκθεση ευ-
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ρωπαικου βιβλίου (1976), στις εκδηλώ
σεις για το έτος Καποδίστρια (1976), 
στο πανελλήνιο συνέδριο βιβλιοθηκά
ριων (1977), στο 10ο διεθνές συνέδριο 
βιβλιόφιλων (1977), στην τιμητική εκ
δήλωση της Βουλής για τη μνήμη του 
Χαριλάου Τρικούπη (1978). Στη Βιβλιο

θήκη της Βουλής οργανώθηκαν δύο 
σεμινάρια, το πρώτο (1981) με τη 
συνεργασία της Αμερικανικής Βιβλιο
θήκης είχε για θέμα: Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής στην υπηρεσία των βι
βλιοθηκών. Τεκμηρίωση, πληροφόρηση 
και τράπεζες πληροφοριών. Το δεύτε
ρο (1981) αφορούσε στην Καταλογο-
γράφηση, ταξινόμηση και τεκμηρίωση. 

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι 
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω 
από 350 βιβλιοθήκες και πνευματικά 
ιδρύματα έλαβαν εκδόσεις της Βιβλιο
θήκης της Βουλής και ότι ξεναγήθηκαν 
α' αυτή περισσότεροι από 5.000 επι-
σκέπτες (σπουδαστές, ξένοι επίσημοι 
κλπ.). 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Με την ευκαιρία του 10ου διεθνούς 
συνεδρίου βιβλιόφιλων (Αθήνα, φθινό
πωρο 1977) οργανώθηκε και λειτουρ
γεί στους χώρους της βιβλιοθήκης 
διαρκής έκθεση εντύπων και χειρογρά
φων με θέμα την Επανάσταση του 
1821 και την οργάνωση του Ελληνικού 
Κράτους. Η έκθεση αυτή περιέλαβε 
και τα ελληνικά Συντάγματα, που τα 
πρωτότυπα τους κατέχει η βιβλιοθήκη. 

Παράλληλα, σε ειδική αίθουσα έχει 
οργανωθεί Πινακοθήκη με προσωπο
γραφίες προέδρων Κυβερνήσεων -
w * ™ ρ * ι " Α 

έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Οι εκδόσεις της Βουλής και της 
βιβλιοθήκης πωλούνται στο παράρτημα 
της Μπενακείου (οδός Ανθίμου Γαζή 
2). 


